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Abstract 

Background & Objectives: Marriage instability is detrimental to the family unit and society; therefore, the importance of identifying the factors 

that promote marital stability is critical. Although there is substantial literature on the interpersonal predictors for divorce and relationship 

stability, several important gaps exist in the field. First, previous research has extensively focused on the impact of negative factors and 
disregarded sufficient attention to the role of positive interpersonal processes in marriage dissolution, like equality perception. Marital quality 

has been theorized to be based on pathways through which equality perception correlated with marital stability. Equality perception is a 

determinant of couples' relationship stability. Equality perception may be influenced by other variables, like personality traits. The present study 
aimed to determine the relationship between personality traits and marital stability by considering the mediating role of equality perception. 

Methods: This was a descriptive and correlational study. The study population consisted of married males and females living in the 12 districts 

of Karaj City in the autumn and winter of 2017. Of them, a sample of 350 men and women were selected from recreational, cultural, and 
educational centers by convenience sampling technique. The study tools were the HEXACO Personality Inventory (Ashton & Lee, 2004), 

Perceived Equity Measure (Perry, 2004), and Marital Instability Index. To analyze the collected data, structural equation modeling, AMOS, 
maximum odds ratio, and the significant level of 0.05 were implemented.  

Results: In the present study, the indirect pathway coefficients between agreeableness (p=0.003, β=-0.069), conscientiousness (p=0.001, β=-

0.125), and extraversion (p=0.017, β=-0.042) were negative and significant with marital stability. 
Conclusion: Agreeableness and honesty-humility, responsibility in conscientious couples, and decisiveness in extraterrestrial couples have led 

to considering the relationship to be interactive by the wives. To resolve the issue in the event of a conflict, considering the interests of both 

parties and acting fairly is important; eventually, such measures provide consent and stability to marital life. 
Keywords: Equality perception, Marital stability, Personality traits. 
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1 

  .۷۳(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ اردیبهشت برخط انتشار 

 ادراک انصاف گریبا میانجیپایداری زناشویی با  های شخصیتیویژگیبین  تبیین رابطٔه

 ۴فرمحسن منصوبی، ۳، علیرضا کاکاوند۲پور، *مهران سرداری1راضیه نظری

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛، ایرانکرج، کرج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عمومیشناسی روان یدانشجوی دکترا. 1
 ؛ ، ایرانکرج، کرجشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد استادیار گروه روان. ۲
 ؛ایران ،نیقزو ،(ره) ینیخم امام یالملل نیب دانشگاهدانشکده علوم اجتماعی، شناسی، دانشیار گروه روانشناسی، دکتری روان. ۳
 . ، ایرانکرج، کرجشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد استادیار گروه روان. ۴

  gmail.com2016simibashar@  *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷بهمن۳ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷آذر۳۰ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

هدف  .پذیردهای شاااخصااایتی تی یر میاسااات که احتمااز از متغیرهای دیگری نظیر ویژگی زوجین پایداری رابطٔه کنندٔهتعیین متغیرهای از یکی انصااااف، ادراک زمینه و هدف:
 گری ادراک انصاف بود. های شخصیتی با پایداری زناشویی با میانجیپژوهش حاضر تعیین رابطٔه بین ویژگی

 شهر کرج در پاییز و زمستان سال گانٔهتوصیفی از نوع همبستگی بود. جامعٔه آماری این پژوهش را زنان و مردان متیهل ساکن مناطق دوازدهروش پژوهشی حاضر  بررسی:روش
هگزاکوی  شخصیت گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامٔهروش نمونهزن و مرد از مراکز تفریحی و فرهنگی و آموزشی به ۳۵۰تشکیل دادند.  1۳۹۶

یابی معادات مدلها از روش برای تحلیل داده( بود. 1۹۸۳ باتی ازدواج )بوس و همکاران، ( و شاااااخ  بی۲۰۰۴( و مقیاس ادراک انصاااااف )پری، ۲۰۰۴)اشااااتون و لی، 
 استفاده شد. ۰٫۰۵افزار ایموس، بیشینٔه برآورد احتمال و سطح معناداری ، نرمساختاری

-p ،۰٫۰۴۲=۰٫۰1۷گرایی )برونو  (p ،۰٫1۲۵-=β=۰٫۰۰1شناسی )وظیفهو  (p ،۰٫۰۶۹-=β=۰٫۰۰۳ضریب مسیر غیرمستقیم بین دلپذیری )ش حاضر در پژوه ها:یافته
=β )دست آمد.بهمعنادار  منفی و پایداری زناشویی با  

شااود این همسااران روابط خود را روابطی تعاملی در نظر گرا موجب میبرونشااناس و قاطعیت در زوجین پذیری در زوجین وظیفهدلپذیری و تواضااع و مسااتولیتگیری: نتیجه
 ترتیب زمینٔه رضایت خود و همسر و پایداری زندگی زناشویی را فراهم آورند.بگیرند و در صورت بروز تعارض با درنظرگرفتن منافع دو طرف و منصفانه عمل کنند؛ بدین

 .های شخصیتیی، ویژگیادراک انصاف، پایداری زناشویها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
ازمٔه تقویت زندگی خانوادگی،  بات و دوام آن و نوع نگرش و نیز طرز 

شدن ها به روشنها با یکدیگر است. مطالعٔه روابط زوجتعامل زوج
ها شکل ها در آنکند که رابطٔه زوجهای ساختاری کمک میچهارچوب

گیرد. در بیشتر جوامع، بررسی کیفیت روابط زناشویی نقش اساسی می
رو، کیفیت های خانوادگی دارد؛ ازاینبی کیفیت کلی ارتباطدر ارزیا

روابط زناشویی مفهومی چندبعدی است که شامل ابعاد گوناگون 
های زوجی، مانند سازگاری، رضایت، شادمانی و انسجام ارتباط
از زندگی زناشویی ، موافق با یکدیگر سازگار و یهازوج(. 1شود )می

شخصیتی شریک زندگی خود  هاییژگیواز  ،خود نسبتاً رضایت دارند
، برندیخود لذت م ، از مصاحبت با خانوادٔهکنندیابراز رضایت م

و درنهایت از زندگی  پردازندیهمراه یکدیگر به حل مشکالت زندگی مبه
ازدواج  رودیانتظار ممند هستند. یتزناشویی و جنسی خود رضا

ای هر دو زوج زمان طوانی دوام آورد و برسازگار برای مدت
 (. ۲) باشد بخشیترضا
های زندگی و روابط اجتماعی انسان های شخصیتی در تمام زمینهویژگی
و  هاپراهمیتی چون ازدواج، سازگاری زوج ٔهتلشود و در مسگر میجلوه

(. مدل شخصیتی هگزاکو ۳) دهد یر قرار مییتها را تحترضایت، آن
توان در شش بعد خالصه می های شخصیتی راکند که ویژگیفرض می

شناسی؛ گرایی؛ دلپذیری؛ وظیفهپذیری؛ برونکرد: تواضع؛ هیجان
(. نتایج پژوهش بشیری و همکاران ۴گشودگی درقبال تجربه )
کنندٔه بینیپذیری عوامل پیششناسی و هیجانمشخ  کرد که وظیفه
 (. اسکافهازر و همکاران در پژوهشی نشان۵) هستندرضایت زناشویی 
شناسی و دلپذیری با رضایت گرایی و وظیفههای بروندادند که ویژگی

(. کالستون و همکاران در پژوهش خود ۶در رابطه، مرتبط هستند )
رنجورخویی شناسی و روانهای شخصیتی وظیفهدریافتند که ویژگی
 (. ۷بینی رضایت زناشویی دارند )نقش بیشتری در پیش
های شخصیتی هگزاکو به درک ه ویژگیکنند کپژوهشگران پیشنهاد می

نمایند. در پژوهش وودلی و همکاران بهتر از انصاف کمک می
کنندٔه بینیشناسی، صداقت، تواضع و دلپذیری پیشهای وظیفهویژگی

جاکه افراد در زندگی زناشویی (. ازآن۸نیرومندی برای انصاف بودند )
یرند و در بهترین روابط، گهای خود را در نظر میهمواره منافع و هزینه

(، پژوهشگرانی همچون پِری به ۹کنند )به انصاف و برابری توجه می
(. امروزه 1۰اند )ادراک انصاف در روابط زناشویی توجه داشته

تحوات سریع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی سبب تغییر ساختار 
و شوهر تبع آن زن دیگر و بهکخانواده و الگوی روابط و اعضای آن با ی

شده که نتیجٔه این امر تمایل بیشتر زن به انصاف و عدالت در روابط 
زناشویی است. ادراک انصاف عاملی بسیار مهم و حیاتی در روابط 
سالم در نظر گرفته شده است که اگر در روابط زناشویی وجود نداشته 

همراه ناپذیری برای فرد و خانواده و جامعه بهباشد، تبعات جبران
ها همواره خواستار روابط منصفانه هستند. د داشت؛ چراکه انسانخواه

نتیجٔه این امر تمایل بیشتر زن به انصاف و عدالت در روابط زناشویی 
شود؛ بوده است. اهمیت انصاف و توجه به آن بیش از پیش احساس می

ها و فشارهای ها نشان داده حجم زیادی از ناراحتیتا جایی که پژوهش
از نبود انصاف در روابط زوجین است زندگی زناشویی ناشیروانی در 

دهد که بین ادراک (. نتایج پژوهش فرامرزی و همکاران نشان می11)
انصاف و کیفیت زناشویی زنان و مردان همبستگی مثبت وجود دارد 

 با صمیمیت بین (. صفرزاده و عزیزپور پیشنهاد کردند رابطٔه1۲)
 انصاف ادراک و نیست ایساده خطی رابطٔه زناشویی، کیفیت و همسر
 .(1۳نمایند ) تعدیل را رابطه این توانندمی فداکارانه رفتارهای و

ازدواج  (.1۴ناپایداری ازدواج به گرایش زوج به طالق اشاره دارد )
های خاصی و از ویژگی بوده ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویارابطه

 زندگی، شریک یا همسر با روابط راد،اف از بسیاری برای برخوردار است.
 آید؛شمار میبه شانزندگی طول در فردیتر بینروابط مهم جمله از

 افراد روانی سالمت در مهمی عامل احتمااز روابط این کیفیت بنابراین،
 با افراد روانی سالمت و روابط این کیفیت دلیل چندین به. است

های شدید و مزمن تعارضها و ناسازگاری. یکدیگر ارتباط دارد
هیجانی،  جسمانی، ها و مشکالتناتوانی زا بوده و خطرتنش زناشویی،

های و زوجدهد می افزایش را روانی، اقتصادی، اجتماعی و شغلی
 یر طالق بر فرزندان بسیار پیچیده یکشاند. تکرده را به انزوا میمتارکه
د که نه توان شومیوالد، ناخواسته درگیر تضادهایی فرزند تک .است
ها را. فرزندان حاصل از چنین را دارد و نه تاب کنارآمدن با آن شاندرک
افت  دارند درمعرض ایبر اینکه نیازهای ویژههایی عالوهازدواج

در بیشتر . گیرندهای روانی و اجتماعی فراوانی قرار میآسیب تحصیلی و
همچنین  شود؛میدیده های اجتماعی ردپایی از فرزندان طالق آسیب

و موقعیت عاطفی   یرات مختلف طالقیشناختی بر تمطالعات روان
بر سالمت روان این افراد،  نامطلوب آن که فشار خانواده نامیده شده،

(. بررسی متغیرهای مرتبط در این حیطه بر 1۵-۲۰) زندیید مییمهر ت
افزاید. با نگاهی بر آنچه مرور اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می

تنها بر میزان ادراک انصاف های شخصیت نهرسد ویژگینظر میشد به
افراد در روابط زناشویی و پایداری زناشویی ا ر دارد، بلکه شاید بتوان 
الگویی را در تبیین روابط علی متغیرهای مذکور طراحی کرد؛ از این 
های جهت هدف پژوهش به این شرح بود: تعیین رابطٔه بین ویژگی

 گری ادراک انصاف.ا پایداری زناشویی با میانجیشخصیتی ب

 بررسیروش 2
روش پژوهشی حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعٔه آماری این 

 شهر کرج در گانٔهپژوهش را زنان و مردان متیهل ساکن مناطق دوازده
روش زن و مرد به ۳۵۰تشکیل دادند.  1۳۹۶پاییز و زمستان سال 

 ازای به آزمودنی ۲۰تا1۰ گیری دردسترس با درنظرگرفتن نسبتنمونه
نمونه، از مراکز تفریحی  ریزش و احتمال (۲1شده )مشاهده متغیر هر

ها و بیان و فرهنگی و آموزشی انتخاب شدند. پس از مراجعه به پارک
های یکسان درخصوص چگونگی اهداف پژوهش، ارائٔه دستورعمل

طور فردی و ها بهکنندهها، اعالم رضایت شرکتهتکمیل پرسشنام
شفاهی و همچنین در صورت حضوریافتن با اعضای خانواده یا 

ها را نامهها پرسشکنندهها شرکتدوستان خود در پارک، به دور از آن
ها تحویل داده کنندههایی به شرکتها در پاکتتکمیل کردند. پرسشنامه
شد. در پژوهش حاضر مالحظات رفته ها بازپس گو در همان پاکت

ماندن و اخالقی شامل تضمین حریم خصوصی مربوط به ناشناس
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۳ 

 رازداری نیز رعایت گردید.
ساخته شد.  ۲۰۰۴هگزاکوی اشتون و لی در سال  شخصیت پرسشنامٔه

، تواضععامل شخصیتی  این پرسشنامه شامل صد گویه بوده و شش
به تجربه گشودگی شناسی و وظیفه ، دلپذیری،یگرای، برونیپذیرهیجان
 ۵تا کامالً موافق= 1از کامالً مخالف= ایدرجهطیف لیکرت پنجدر را 

برای این ابزار ضرایب آلفای  ۲۰1۸کند. لی و اشتون در سال ارزیابی می
عنوان کرده و با استفاده از  ۰٫۸۹تا۰٫۶۴ای از کرونباخ را در دامنه

دست عاملی را برای مقیاس بهساختار عاملی تیییدی ساختاری شش
ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را در (. کریمی و مینایی برای ۴آوردند )
بیان نموده و براساس همبستگی این ابزار با  ۰٫۷۴تا ۰٫۶۲ای از دامنه

 (. ۲۲پرسشنامٔه نتو روایی همگرا گزارش کردند )

تهیه شد. شامل چهار گویه  ۲۰۰۴مقیاس ادراک انصاف پری در سال 
کارکردن دادن کارهای خانه، است که انصاف را در چهار حیطٔه انجام

کردن پول و نگهداری از فرزندان در طیف برای کسب درآمد، خرج
تا عادانه برای من  1ای از بسیار ناعادانه از نظر من=درجهلیکرت پنج
کند. پری برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی می ۵و همسرم=
ی را بیان کرده و با استفاده از تحلیل عاملی تیییدی ساختار ۰٫۷۰
(. فرامرزی و 1۰یاس گزارش کرده است )عاملی را برای مقیک

و در نمونٔه  ۰٫۸1همکاران ضریب آلفای کرونباخ را در نمونٔه زنان 
دست آوردند؛ همچنین همبستگی این مقیاس را با ده به ۰٫۸۳مردان 

سؤال مربوط به متغیر رضایت زناشویی پرسشنامٔه رضایت زناشویی 
 (.1۲عنوان کردند ) ۶1٫۰و در نمونٔه مردان  ۷۰٫۰ در نمونٔه زنان انریچ

ساخته شد.  1۹۸۳ باتی ازدواج بوث و همکاران در سال شاخ  بی
ای از ای است که در طیف لیکرت چهاردرجهگویهابزاری چهارده

شود. بوث و همکاران برای این ابزار گذاری مینمره ۴تا خیلی= 1هرگز=
عاملی مطلوبی گزارش ار تکو ساخت ۰٫۹۳ضریب آلفای کرونباخ 

(. در ایران با استفاده از روش همبستگی بین دونیمه ضریب ۲۳کردند )
دست آمد برای ابزار به ۰٫۹۲و ضریب آلفای کرونباخ  ۰٫۷۰اعتبار 
، ۲، برآورد بیشینٔه احتمال1افزار آموسها با استفاده از نرم(. داده۲۴)

 ، ریشٔه۳کای ذورمجهای برازندگی ، شاخ ۰۵٫۰سطح معناداری 
تطبیقی،  برازش نکویی تقریب، شاخ  مجذورات میانگین خطای
با درنظرگرفتن   5تطبیقی نکویی و شاخ   4برازش نکویی شاخ 

تحلیل  ۲۰۰۶مقادیر برازش ذکرشده توسط مایرز و همکاران در سال 
بودن نرمال منظور ارزیابی مفروضٔهدر پژوهش حاضر به (.۲1شد )

 کشیدگی و چولگی همٔه اسمیرنوف وکولموگروف مقادیرها توزیع داده
بودن عامل تورم واریانس خطیهم منظور ارزیابی مفروضٔهمتغیرها و به

پس از  ارزیابی قرار گرفت. تحتبین متغیرهای پیش و ضریب تحمل
ها روش تحلیل مسیر ها، برای تحلیل دادهاطمینان از برقراری مفروضه

 .رفتکار به

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 هایافته ۳
زن حضور  کنندٔهشرکت ۲۳1مرد و  کنندٔهشرکت ۹۷در این پژوهش 
نفر  ۵۵سال،  ۲۵ها کمتر از درصد( از آن1۷٫۷نفر ) ۵۸داشتند که 

سال،  ۳۵تا۳1درصد( 1۹٫۲نفر ) ۶۳سال،  ۳۰تا۲۶درصد( 1۶٫۸)
ز تر ایشدرصد( ب۲۸٫۰نفر ) ۹۲سال و  ۴۰تا۳۶درصد( 1۸٫۳نفر ) ۶۰
 د. بودنسال  ۴۰
مدلی همانند است. در  1باتوجه به شکل  پژوهش حاضر مفهومی مدل

های برازندگی کامل فرض و درمقابل شاخ این مدل پارامترها برآورد 

 ارزیابی پارامترها نشان داد که رابطٔه نشده است.و بنابراین برآورد  هشد
تر از دیگر بین صفت گشودگی و ادراک انصاف غیرمعنادار و ضعیف

صورت . به همین دلیل مسیر مزبور حذف شد و بدینا استمسیره
آزادی مدل به یک افزایش یافت. پس از تثبیت مسیر بین صفت  درجٔه

صاف بار دیگر مدل تحلیل شد و نتایج نشان داد گشودگی و ادراک ان
، p>۰٫۰۵) استغیرمعنادار  ۰٫۰۵اسکوئر در سطح که شاخ  کای

۰۲۰٫۰=2.)
 

                                                      
1. AMOS 
2. Maximum Likelihood 
3. Chi Square 

4. Goodness Of Fit Index (GFI) 
5. Comparative Fit Index (CFI) 
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۴ 

 

 ی پژوهشاسمیرنوف، ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرها. ماتریس همبستگی، میانگین، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی، کولموگروف1جدول 
 ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیرهای پژوهش

        - شناسیوظیفه-شخصیت .1
       - ۳۲۰٫۰** تواضع-شخصیت .۲
      - ۲۳۲٫۰** 1۶۰٫۰** دلپذیری-. شخصیت۳
     - ۰۰۲٫۰ 1۵۲٫۰** 11۰٫۰* گشودگی-. شخصیت۴
    - ۲۵1٫۰** 1۳۷٫۰* 1۳1٫۰* 1۷۷٫۰** گراییبرون-. شخصیت۵
   - -1۰۸٫۰* -۲۳۶٫۰** -۲۶۹٫۰** -1۶۸٫۰** -۲1۴٫۰** پذیریهیجان-شخصیت. ۶

  - -1۶۰٫۰** ۲1۵٫۰** ۰۷۷٫۰ ۲۸۷٫۰** ۲۷۶٫۰** ۴۳1٫۰** . ادراک انصاف۷
 - -۴۹۶٫۰** ۲۰۵٫۰** -۲۵۶٫۰** -1۹۹٫۰** -1۴۶٫۰** -۲۶۴٫۰** -۴۰۰٫۰** . پایداری زناشویی۸

 ۲۰٫۳۰ ۹۶٫۰۲ ۴1٫۲۲ ۳۹٫۲۸ ۴1٫1۹ ۴۶٫۶۴ ۴۰٫۲۹ ۳۹٫۰۲ میانگین

 ۶٫۷۲ 1۷٫۷1 1۰٫۰۵ 1۰٫۹۰ 1۰٫1۰ 1۰٫۰۳ 1۰٫۰۰ ۸٫۸۵ انحراف استاندارد

 ۰٫۹۰۵ ۰٫۹۰۶ ۰٫۷۳۹ ۰٫۸1۷ ۰٫۷۴۵ ۰٫۷۷۶ ۰٫۷۸۹ ۰٫۷1۸ ضریب آلفای کرونباخ

 ۰٫۴۳۸ -۰٫۳۸۲ ۰٫۳۵۵ ۰٫۶۲۵ ۰٫۲۸۰ -۰٫۲۵۹ ۰٫۳۰۴ ۰٫۳۳۴ چولگی

 ۰٫۳۶۲ ۰٫1۹۲ -۰٫۲۸۹ ۰٫۲۸۵ -۰٫۲۴۵ -۰٫۵۲۶ -۰٫1۵1 -۰٫۰۷۹ کشیدگی

 اسمیرنوفکولموگروف
۰٫۶۸=p ،
۰٫1۵۷ 

۵۹1/۰=p ،
۰٫1۴۴ 

۰٫۵۶=p ،
۰٫1۵۵ 

۰٫۰۵۹=p ،
۰٫1۳۶ 

۰٫۷۸۹=p ،
۰٫1۴۴ 

۰٫۳۴۲=p ،
۰٫1۵۵ 

۰٫۰۵۷=p ،
۰٫1۶۰ 

۰٫۵۲۳=p ،
۰٫1۶۹ 

 متغیر مالک ۰٫۶۲۳ ۰٫۷۰۴ ۰٫۷۸۷ ۰٫۷۹۳ ۰٫۸1۳ ۰٫۸۰۰ ۰٫۶۹۷ ضریب تحمل

 متغیر مالک 1٫۶۰۵ 1٫۴۲1 1٫۲۷1 1٫۲۶۲ 1٫۲۳۰ 1٫۲۵۰ 1٫۴۳۴ تورم واریانس

 

 گری ادراک انصافضرایب مسیر بین صفات شخصیت و پایداری زناشویی با میانجی .۲جدول 

برآورد ضریب  خطای معیار bبرآورد ضریب  مسیرها
 βاستانداردشدٔه 

 مقدار احتمال

 کل

 ۰٫۳1۶ ۰٫۵۶ ۰٫۰۳۶ ۰٫۰۳۵ پایداری زناشویی پذیریهیجان

 ۰٫۹۶۰ -۰٫۰۲۶ ۰٫۰۳۷ -۰٫۰1۶ پایداری زناشویی دلپذیری

 ۰٫۰۴1 -۰٫1۰۷ ۰٫۰۳۲ -۰٫۰۶۷ پایداری زناشویی تواضع
 ۰٫۰۰1 -۰٫۳۰۵ ۰٫۰۳۶ -۰٫۲1۵ پایداری زناشویی شناسیوظیفه
 ۰٫۰۰۶ -۰٫1۵۶ ۰٫۰۲۸ -۰٫۰۸۹ پایداری زناشویی گراییبرون

 ۰٫۰۶۷ -۰٫۰۹۶ ۰٫۰۳۴ -۰٫۰۶۴ پایداری زناشویی گشودگی

 مستقیم

 ۰٫۲۸۳ ۰٫۰۵۵ ۰٫۰۳۳ ۰٫۰۳۴ پایداری زناشویی پذیریهیجان
 ۰٫۴۲۷ ۰٫۰۴۴ ۰٫۰۳۵ ۰٫۰۲۷ پایداری زناشویی دلپذیری
 ۰٫1۸۰ -۰٫۰۶۹ ۰٫۰۳1 -۰٫۰۴۳ پایداری زناشویی تواضع
 ۰٫۰۰۲ -۰٫1۸۰ ۰٫۰۳۷ -۰٫1۲۷ پایداری زناشویی شناسیوظیفه
 ۰٫۰1۷ -۰٫11۵ ۰٫۰۲۶ -۰٫۰۶۶ پایداری زناشویی گراییبرون

 ۰٫۰۶۷ -۰٫۰۹۶ ۰٫۰۳۴ -۰٫۰۶۴ پایداری زناشویی گشودگی
 ۰٫۹۷۷ -۰٫۰۰۴ ۰٫۰۹1 -۰٫۰۰۷ ادراک انصاف پذیریهیجان

 ۰٫۰۰۳ ۰٫1۹1 ۰٫1۰۲ ۰٫۳۳۷ ادراک انصاف دلپذیری
 ۰٫۰۵۷ ۰٫1۰۶ ۰٫۰۹۹ ۰٫1۸۸ ادراک انصاف تواضع 
 ۰٫۰۰1 ۰٫۳۴۵ ۰٫11۰ ۰٫۶۹1 ادراک انصاف شناسیوظیفه
 ۰٫۰1۷ ۰٫11۳ ۰٫۰۷۶ ۰٫1۸۴ ادراک انصاف گراییبرون

 است. مسیر برابر با صفر قرار داده شده ادراک انصاف گشودگی
 ۰٫۰۰1 -۰٫۳۶۳ ۰٫۰۲1 -۰٫1۲۸ پایداری زناشویی ادراک انصاف

 غیرمستقیم

 ۰٫۹۷۷ ۰٫۰۰۲ ۰٫۰1۲ ۰٫۰۰1 پایداری زناشویی پذیریهیجان
 ۰٫۰۰۳ -۰٫۰۶۹ ۰٫۰1۳ -۰٫۰۴۳ پایداری زناشویی دلپذیری
 ۰٫۰۵۷ -۰٫۰۳۸ ۰٫۰1۴ -۰٫۰۲۴ پایداری زناشویی تواضع
 ۰٫۰۰1 -۰٫1۲۵ ۰٫۰۲1 -۰٫۰۸۸ پایداری زناشویی شناسیوظیفه
 ۰٫۰1۷ -۰٫۰۴1 ۰٫۰11 -۰٫۰۲۳ پایداری زناشویی گراییبرون
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۵ 

 
 گری ادراک انصافهای شخصیتی و پایداری زناشویی با میانجی. مدل پژوهش در تبیین روابط بین ویژگی۲شکل 

های شخصیتی ضرایب مسیر از بین ویژگیدهد نشان می ۲جدول 
گرایی برون ( وp ،۰٫1۸۰-=β=۰٫۰۰1شناسی )مستقیم بین وظیفه

(۰٫۰1۷=p ،۰٫11۵-=β .با پایداری زناشویی منفی و معنادار است )
های شخصیتی ضرایب مسیر مستقیم دلپذیری از بین ویژگی

(۰٫۰۰۳=p ،۰٫1۹1=βو وظیفه )( ۰٫۰۰1شناسی=p ،۰٫۳۴۵=β و )
طور مثبت و ( با ادراک انصاف بهp ،۰٫11۳=β=۰٫۰1۷گرایی )برون

همچنین ضریب مسیر مستقیم بین ادراک  شود.معنادار مشاهده می
( منفی و معنادار p ،۰٫۳۶۳-=β=۰٫۰۰1انصاف و پایداری زناشویی )

ضریب مسیر غیرمستقیم بین دلپذیری نشان داد که  ۲است. جدول 
(۰٫۰۰۳=p ،۰٫۰۶۹-=β) ،۰٫۰۰1شناسی )وظیفه=p ،۰٫1۲۵-
=β)، برون( ۰٫۰1۷گرایی=p ،۰٫۰۴۲-=β و پایداری زناشویی ) منفی

  .و معنادار است

 بحث 4
 پایداری با شخصیتی هایویژگی بین رابطٔه هدف پژوهش حاضر تعیین

ها در پژوهش انصاف بود. تحلیل داده ادراک گریمیانجی با زناشویی
شخصیتی های ویژگیبین  ادراک انصاف رابطٔهحاضر نشان داد که 
با  غماضرا با کمی ا گرایی و تواضعشناسی، بروندلپذیری، وظیفه
 کند.گری میصورت منفی و معنادار میانجیپایداری زناشویی به
های که تواضع از همبستهتوان گفت درحالیها میدر تبیین این یافته

عاملی و هگزاکو است و این افراد شناسی پنجصفات دلپذیری و وظیفه
هایی نظیر عاری از خودپسندی و مولد و مفیدبودن را از خود ویژگی
دهند، افراد نامتواضع در عین حال که در درون خود حس ن مینشا

حس برتری و استحقاق و  مندی و کفایت ضعیفی دارند،خودارزش
 دارند دهند. افراد نامتواضع تمایلخودخواهی را دربرابر دیگران بروزمی

هایشان و منافع شخصی آوردن خواستهدستقوانین را در راستای به
کشی کنند؛ ها بهرهکاری دستکاری و از آنبا فریب نقض کرده و افراد را

ها با دیگران نامنصفانه روشدن با فرصتهمچنین در صورت روبه
کنند. اغلب در تالش برای دستیابی به معیارهای سطح عالی برخورد می

طورکلی تمایل ها خودمحورانه عمل کرده و بهگیریهستند و در تصمیم
 (. ۸،۲۵فردی شوند )وارد روابط بیندلیل منافع شخصی دارند به
 بتوانند هایشان با دیگرانتعامل در افراد که شودمی موجب دلپذیری
همسران (. ۲۶باشند ) آرامی داشته برخورد و کنند مهار را خود احساس
تواند خود می نوبٔهتری از یکدیگر دارند که بههای مثبتپذیر ادراکتوافق

کاهش سرخوردگی منجر شود. دلپذیری مندی بیشتر و به رضایت
ها و باور کمک به آن و دیگران باهایی مانند همدردی ویژگی دهندٔهنشان
تمایل به انطباق هستند. کننده که دیگران نیز متقابالً کمکاست  به این

های کردن دیگران، از دیگر ویژگیهمراهی و یاری و عالیق با دیگران
شود فرد در دلپذیری باعث می بیشترمیزان  پذیر است.بارز افراد توافق
رفتارهای  و های خود را تنظیم کردهفردی، هیجانتعامالت بین

پذیر تضادهای همچنین، افراد توافق ؛تری از خود نشان دهدمالیم
له تکنند که این مسفردی را با سهولت بیشتری حل میاز روابط بینناشی

بنابراین،  ؛شودتعاملی منفی میباعث کاهش فراوانی و شدت رفتارهای 
افزایش همکاری و سازگاری میان زوجین حمایت بیشتری را برای هر 

عاطفی میان زوجین را  کند و فاصلٔهفرد از جانب همسرش ایجاد می
 به بوده و معتمد معمواز پذیرتوافق افراد عالوه،(؛ به۲۷) سازدکمتر می
 جو،توافق (. افراد۲۸)دارند  اعتقاد دیگران نّیتحسن و صداقت

 روابط در تریقوی تمایالت از که هستند یافتهاشخاصی سازش
 با و درنتیجه هستند کنندهکمک افرادی روبرخوردارند؛ ازاین فردیبین
 و دارند بیشتری  بات خود نیز زناشویی روابط در ویژگی، این بودندارا
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۶ 

 (. ۲۶ترند )راضی
 به پایبند پذیر ومستولیت معتمد و زیاد احتمالبه شناسافراد وظیفه
 (. ویژگی۲۸،۲۹هستند و به تقسیم کار عادانه ایمان دارند ) قانون
 هایدرگیری کردناداره در مندی افرادتوان موجب شناسیوظیفه
 شود. همچنین در این همسران احتمالمی در رابطه شدهایجاد احتمالی
 منفی در هایتعامل میزان درنتیجه و است کمتر از همسر انتقادکردن
 خصیصٔه مهم ابعاد از یکی تعمق و (. تیمل۲۶یابد )می کاهش آنان
گاهی و شناسوظیفه فرد. است شناسیوظیفه  به تعمق و تیمل با خودآ
 عمل گونههر به اقدام از قبل رابطه ابعاد جانبٔههمه و دقیق بررسی
شود. اغلب می متعهد رابطه به هوشیارانه و محتاطانه سپس و پرداخته
های موجود در زندگی مشترکشان مجبور دلیل تعارضهایی که بهزوج

کنند که در صورت آگاهی به ترک یکدیگر و جدایی شده، اظهار می
دربارٔه عوامل مؤ ر در پایداری زندگی زناشویی، قادر بودند زندگی 

زم بررسی ریزی کنند. دستیابی به آگاهی مدنظر، مستلبهتری را پی
دهد و عواملی است که احساس رضایت افراد را از ازدواج افزایش می

 (. ۳۰،۳1کند )ها فراهم میدرنهایت زندگی پایدارتری را برای آن
های اجتماعی منجر بردن و مشارکت در فعالیتگرایی به لذتبرون
شان را با دیگران در میان گرا احساسات درونیشود. افراد برونمی
توانند ذهنشان را روی چیزهای مختلف ببرند نه اینکه ذارند و میگمی

گرا همیشه به همراهی با تنها روی تجارب منفی تمرکز کنند. افراد برون
کنند، روی دیگران تی یر آسانی ارتباط برقرار میدیگران توجه دارند، به

 ،گراافراد برون(. ۳۲پذیرند )گذارند و نیز از دیگران تی یر میمی
دار دیگران، پرهیجان و قاطع در عمل و گفتار هستند اجتماعی، دوست

له تهای گروهی دارند. با درنظرداشتن این مسو تمایل زیادی به فعالیت
توان نتیجه گرایی با تعامالت اجتماعی سروکار دارد، میکه عامل برون
 که در رابطٔهفردی کمتر، هنگامیروابط بین دارایگرفت زوجین 

تر سرخورده و پذیرتر بودهشوند، آسیبویی دچار مشکلی میزناش
 (. ۲۷) ندگردمی

گذار بر کیفیت و بقای رابطٔه زناشویی، این مستله یکی از عوامل تی یر
است که زوجین انصاف را در رابطه با یکدیگر احساس کنند. فرض 
شده است که افراد به تعادل پیامدهای مثبت و منفی در رابطه تمایل 

(. اسپرچر 1۰شود )ارند. به این تعادل به اصطالح انصاف گفته مید
کند ادراک نابرابری در روابط زناشویی با احساسات و ( بیان می۳۳)

عواطف منفی در زوجین همراه است. به نظر او وجود انصاف در میان 
معنا که انصاف بیشتر در زوجین با رضایت زناشویی ارتباط دارد؛ بدین

بینی کنندٔه رضایت و خشنودی بیشتر است. پیشبینیارتباط پیش
طور مثبت از رضایت وی از رابطه شود تعهد شخ  در رابطه بهمی

بین نیرومندی از  بات ارتباط است؛ درنتیجه گیرد و تعهد، پیشتی یر می
گذارد طور غیرمستقیم بر تعهد و  بات زناشویی تی یر میانصاف به

(۳۴ .) 
توان رضایت رابطه را برحسب ادراک از نصاف میبراساس نظریٔه ا

فردی تبیین کرد توزیع منصفانه یا غیرمنصفانٔه منابع در طول روابط میان
گذاری به پاداش که نسبت سرمایه(. برطبق نظریٔه انصاف زمانی1۲)

با شریک دیگر متفاوت بوده، رابطه متعادل نیست  شریکبرای یک
 رابطه ابعاد از بسیاری که است اهمیت دارای سبببدین (. انصاف۳۴)

 و انصاف دربارٔه افراد ادراکات درنهایت. دهدمی قرار تی یرتحت را
 و تصمیمات احساسات، ارتباطات، مقابل، فرد متقابل عمل میزان
. در دهدمی شکل مقابلشان طرف درقبال را اشخاص هایفعالیت

ممکن  انصافی را تجربه کرده،همسری که حالت بی روابط زناشویی،
یا همسر او منفعت بیشتری  شدهاستفاده سوء از اواست احساس کند 

با شوهرش  ویرفتار  نحؤه بر امکان داردله تاز رابطه برده است. این مس
زناشویی  تعهد و صمیمت رابطٔه ،شانروابط انتظار او از آیندٔه ،در خانه

زناشویی سوق دهد.  هایت وی را به انحالل رابطٔها ر گذاشته و درن
کند زناشویی حالت انصاف را تجربه می برعکس فردی که در رابطٔه

 .دنمایممکن است احساس رضایت و تعهد زناشویی بیشتری را تجربه 
بین رفتار عنوان پیشهای دینی بهازجمله متغیرهایی که در آموزه

جای دیگری خود را به»خصیتی متغیر ش ،منصفانه به آن اشاره شده
جای دیگری که فردی بتواند خود را بهاست. مسلماً درصورتی« نگذاشت

 کند که دوست دارد با او رفتار کنندای رفتار میگونهبگذارد با دیگران به
(۳۵ .) 

صفرزاده و عزیزپور پیشنهاد کردند روابط عاشقانه در مثالی، نوعی از 
تمامی روابط تعاملی باید از عدالت و روابط  روابط تعاملی است و مانند

فردی ناشی شده باشد. بر این اساس میزان روابط عاشقانه صحیح بین
و صمیمی با همسر و شریک زندگی با عواملی همچون میزان ادراک 
انصاف و رفتار فداکاری زوج ارتباط دارد و همٔه این عوامل در کنار 

ضایت و خشنودی از زندگی زناشویی توانند ایجادکنندٔه مؤلفٔه رهم می
باشند. باید این مستله را نیز در نظر گرفت که رعایت انصاف در حق 
همسر و فداکاری و گذشت در روابط زناشویی خود باعث افزایش 

تواند آسایش همسر و در پی آن آسایش و صمیمیت با همسر شده و می
(. 1۳ه باشد )همراه داشترضایت از زندگی زناشویی را برای شخ  به

در روابط  که براین، صفرزاده و عزیزپور پیشنهاد کردند افرادیعالوه
 بیشتر و صمیمیت است، بیشتر هاآن در فداکاری به تعاملی خود تمایل

 هایفعالیت در تر رافراوان مشارکت و بهتر مستلٔه حل هایمهارت
 (. 1۳دارا هستند ) روزمره

 گیرینتیجه ۵
تر نیز مطرح شد ویژگی عاری از که پیشبندی کلی، همچناندر جمع

خودپسندی، همدردی، همراهی و درنظرگرفتن منافع هر دو طرف در 
پذیری و عدالت و پذیر و متواضع، همچنین مستولیتزوجین توافق

گاهی که درنظرگرفتن ویژگی  های مثبت و منفی خود و طرفخودآ
شود در زوجین مقابل را بدون انتقاد و سرزنشگری شامل می

شناس و در آخر قاطعیت و جلب حمایت اجتماعی در مواقع نیاز وظیفه
شود احتمااز گرا موجب میویژه مشکالت زناشویی در زوجین برونبه

این همسران روابط خود را روابطی تعاملی در نظر بگیرند و در صورت 
ظرگرفتن منافع دو طرف و منصفانه دست به حل بروز تعارض با درن

مستله بزنند؛ همچنین همدلی ازم را در مواقعی که خطایی از جانب 
خود یا همسر رخ داده، نشان دهند و از دگرتخریبگری خودداری و 
پرهیز کنند. در مواقع نیاز نیز مستوانه تصمیم بگیرند و قاطعانه به 

عنوان گزینٔه حمایت اجتماعی بهوظایف خود عمل کنند؛ درنهایت از 
ترتیب زمینٔه رضایت خود راهی برای حل مسائل خود بهره جویند. بدین

و همسر و پایداری زندگی زناشویی را فراهم آورند.
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